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Jarig:
Hallo
allemaal
Wat wij doen op de stakingsdag van 6 november, lees je op de achterkant van
deze weekbrief. Groetjes juf Els

PBS
Wij helpen elkaar te leren! We zijn deze week gestart met de PBS periode.

5 nov Johana groep 8

gefeliciteerd!!!

Er zijn al veel munten uitgedeeld! Vrijdag tellen we alle munten
van de klassen op. Maandag zal in de gangen bekend worden gemaakt
hoeveel munten de kinderen samen verdient hebben.
Want we sparen voor........een spelletjesmiddag met de hele school!
Hoe meer munten hoe langer de spelletjesmiddag duurt.

Groep
8 nieuws
Afgelopen dinsdag is groep 8 naar Tessenderlandt gegaan om alvast eens een kijkje te nemen op

een middelbare school. Het bleek verrassend leuk te zijn en veel kinderen vonden het leuker, interessanter
maar ook uitdagender dan ze hadden verwacht. Nadat de verschillende afdelingen aan bod waren gekomen en we alle hoekjes van Tessenderlandt hadden gezien hebben we nog een workshop flensjes maken
gehad. Wil je ook zien hoe Tessenderlandt eruit ziet? Of wat we hebben gedaan?
Kijk op het fotoalbum van groep 8. Hier alvast een voorproefje.

Groep
4 nieuws
Afgelopen vrijdag is groep 4 het Sonsbeeckpark in geweest.

Onder leiding van Natuurwijzer Henk bekeken we paddenstoelen, vogeltjes, bomen en bladeren.
Verder zochten we naar bodemdiertjes (pissebedden, mieren en spinnen), klommen in bomen en deden
spelletjes. Het was een hele leuke dag en wat boften we met het weer!

Groep
1-2 nieuws
Dinsdag 5 november doen de kleuters mee aan het Nationaal Schoolontbijt.

Ze ontbijten dan lekker op school. Ze hoeven niets mee te brengen, alles wordt geregeld!
Niet ontbijten dus voor je naar school komt.

Van
juf Desi
Beste ouders(s)/verzorger(s),

Woensdag 6 november wordt er landelijk gestaakt voor de rechten van de leerkracht
en tegen de bezuinigingen/lerarentekort binnen het onderwijs.
Op KBS De Weerijs zijn wij het hier volledig mee eens en wij ondersteunen deze actie.
Wij hebben als school echter besloten woensdagochtend 6 november niet dicht te gaan.
De school is dus gewoon open!
Ondanks het feit dat wij de actie volledig ondersteunen,
hebben wij als team besloten dat onze kinderen niet de dupe mogen te zijn.
Ze worden woensdag 6 november dan ook gewoon op school verwacht.
De invulling aan de dag is aan de leerkrachten en om 12.15 zal de school direct sluiten.
Met vriendelijke groet,
Desi Arps, Directeur Kbs De Weerijs

Alternatieve
stakingsdag 6 november
Zoals de meeste van jullie al hebben gehoord is er op 6 november weer een landelijke stakingsdag voor het
onderwijs. Toch vinden wij dat deze dag de school niet moet sluiten voor de kinderen.

De kinderen zijn niet de oorzaak van onze werkdruk en zijn daarom van harte welkom op school.
Dit alles onder het motto van : “Kinderen altijd welkom administratie niet!”.
Deze dag zal een andere invulling krijgen dan de normale woensdagochtend.
Daarom mogen de kinderen ook iets meenemen van thuis om aan het eind van de ochtend in de klas te
gaan doen.
Deze dag doen de wij niet aan administratie, nakijkwerk en vergaderingen.
Om 12:15u stappen we samen met de leerlingen naar buiten en sluiten we de deuren voor die dag.
Voor eventuele vragen zijn alle groepsleerkrachten natuurlijk bereikbaar.
Met vriendelijke groeten, het team van de Weerijs

Halloween

